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A Retrospective Study of Ultrasound Guided Capsular Hydrodilatation with 
a Mixture of Normal Saline, Lidocaine and Triamcinolone Injection in 

Patient with Adhesive Capsulitis
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การศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดนํ้าเกลือ ยาชา และยาสเตียรอยด
เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหลในผูปวยโรคไหลติด
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ABSTRACT

Objectives: To report change in pain of shoulder joint after 
ultrasound guided capsular hydrodilatation with corticosteriod 
injection.
Study design: Retrospective study
Setting: Chophraya Yommarat Hospital, Suphanburi
Subjects:  Patients with a diagnosis of adhesive capsulitis who 
had pre-treatment subjective numeric pain rating scale (NPRS) 
at least 4 after physical therapy for at least a month; treated with 
an ultrasound guided capsular hydrodilatation with a mixture of 4 
ml 10mg/mL triamcinolone acetonide, 6ml of 1% lidocaine, and 
10 mL of normal saline by a physiatrist; and having at least 3 
follow-up re-assessments, were recruited into the study.
Methods: Twenty patients’ medical records were retrospective-
ly reviewed. Outcome measurement was the treated shoulder 
NPRS at weeks 1, 5, and 12-14 post-treatment; and the data 
were compared and analyzed by using the linear mixed model. 
Results: There were statistically signifi cant improvements in 
median (minimum, maximum) NPRS (p<0.001) from baseline 6 
(4, 7) to 2 (0, 5) at week 1, 1 (0, 5) at week 5 and 0.5 (0, 3) at 
week 12-14 post treatment. No side effects were found. 
Conclusion: This retrospective study demonstrated that the 
ultrasound guided capsular hydrodilatation with a mixture of 
normal saline, lidocaine and triamcinolone acetonide, injection 
done by a trained physiatrist could reduce shoulder pain in pa-
tients with adhesive capsulitis. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงระดับความปวดขอไหล
หลังการทําอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดเพื่อ
ขยายเยื่อหุมขอไหล 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษายอนหลัง
สถานท่ีทําการวิจัย: โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
กลุมประชากร: ผูปวยโรคไหลติดที่กอนทําหัตถการมีระดับความปวด
อยางนอย 4 และไดรับการทํากายภาพบําบัดมาอยางนอย 1 เดือน 
แลวไดรับการรักษาดวยการทําอัลตราซาวนดชวยนําฉีดสารนํ้าท่ี
ประกอบดวยไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1)  4 มล. ยาชาลิโดเคน
ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 6 มล. และน้ําเกลือ 10 มล. เพื่อขยาย
เยื่อหุมขอไหลและภายหลังไดรับการติดตามผลอยางนอย 3 ครั้ง
วิธีการศึกษา: ทบทวนเวชระเบียนของผูปวยโรคขอไหลติด เปรียบเทียบ
ผลลัพธคือระดับความปวดกอนและหลังทําหัตถการดวยการวิเคราะห
ทางสถิติแบบ linear mixed model 
ผลการศึกษา: คามัธยฐาน (คาต่ําสุด, คาสูงสุด) ของระดับความปวด
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เม่ือเปรียบเทียบระหวาง
กอนทําหัตถการคือ 6 (4, 7) กับสัปดาหที่ 1, 5 และ 12-14 คือ 2 (0, 
5), 1 (0, 5 ) และ 0.5 (0, 3) ตามลําดับ และไมพบผลขางเคียงจากการ
ทําหัตถการดังกลาว
สรุป: การใชอัลตราซาวนดชวยนําฉีดสารน้ําที่มีสวนผสมนํ้าเกลือ ยาชา 
และยาสเตียรอยดเพื่อขยายเย่ือหุมขอไหล โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ที่ฝกอบรมแลว สามารถลดระดับความปวดในผูปวยโรคขอไหลติดได  

คําสําคัญ: ขอไหลติด, อัลตราซาวนด, การฉีดสารนํ้า และยาสเตียรอยด
เพื่อขยายเย่ือหุมขอไหล, ปวด
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บทนํา

โรคขอไหลติด (adhesive capsulitis หรือ frozen shoulder) เปน

ปญหาที่สําคัญในระบบกระดูกและกลามเนื้อ พบไดถึงรอยละ 2-5 ของ

ประชากร(1) พบบอยในผูที่มีอายุระหวาง 40-60 ป โดยอาการปวดไหล

และพิสัยการเคลื่อนไหวขอที่ลดลง(2) มีผลตอการทํากิจวัตรประจําวัน 

เชน การเอื้อมหยิบส่ิงของ การติดตะขอเส้ือช้ันในดานหลัง การหวีผม 

ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตเปนอยางมากโรคขอไหลติดอาจหาย

ไดเองแตใชเวลานาน 2-3 ป(3) รอยละ 50 ผูปวยยังคงมีอาการปวดไหล

และรอยละ 30 มีพิสัยเคลื่อนไหวขอไหลนอยกวาขางปกติที่ระยะเวลา 

7 ป(4) ดังนั้น การบําบัดเพื่อลดปวดและเพ่ิมพิสัยการเคล่ือนไหวเพ่ือให

ขอไหลกลับมาใชงานไดเร็วจึงเปนเปาหมายสําคัญอยางยิ่ง

ขอไหลติดมีการรักษาหลายวิธี โดยทั่วไปเริ่มดวยยาแกปวดและ

ยาตานการอักเสบ และกายภาพบําบัดหากอาการไมทุเลา แพทยจะ

พิจารณาใหการรักษาดวยการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เขาขอไหล 

(intraarticular steroid injections) การฉีดสารนํ้าเพ่ือขยายเยื่อหุม

ขอไหล (hydrodilatation or arthographic distension) การดมยา

สลบเพ่ือดัดขอไหล (manipulation under general anesthesia) และ

การสองกลองเพื่อตัดเนื้อเย่ือที่ยึดขอไหล (arthroscopic capsuloto-

my)(5,6) สวนวิธีการรักษาใหมในชวง 2-3 ปที่กําลังไดรับความนิยมคือ 

การใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดเพ่ือขยาย

เยื่อหุมขอไหล (ultrasound guided hydrodilation with cortico-

steroid injection) ทั้งน้ีการใชอัลตราซาวนดทําใหเห็นตําแหนงเข็ม

และเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดยาไดแมนยํามากขึ้น(7) โดยเฉพาะขอที่

มีพยาธิสภาพตีบแคบเชนภาวะขอไหลติดซ่ึงใหผลการรักษาดีกวาการ

กินยาและการทํากายภาพบําบัด(8) ลดอัตราการผาตัด ลดคาใชจาย 

ประหยัดเวลา และผูปวยบาดเจ็บนอยกวาการผาตัด(9) มีประสิทธิผล

เหมือนการดมยาสลบเพ่ือดัดขอไหล(10)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยด

เพ่ือขยายเย่ือหุมขอไหลใชสูตรยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (40:1) 1 

มล. ผสมยาชาลิโดเคน และนํ้าเกลือรวมประมาณ 25 มล.(3) เนื่องจาก

ในสถานพยาบาลของผูวิจัยไมมีรูปแบบไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด 

(40:1) จึงปรับสูตรยาเปนไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1) 4 มล. 

ผสมยาชาลิโดเคน 6 มล. และนํ้าเกลือ 10 มล. รวม 20 มล. คาดวาเปน

ปริมาณสารนํ้าท่ีนอยที่สุดที่ยังไดประโยชนตอผูปวย จึงนําเทคนิคนี้มา

ใชในการรักษาผูปวยที่ทํากายภาพบําบัดแลวอาการไมทุเลา จากการ

สังเกตพบวาผลการรักษาเปนที่นาพอใจ และหัตถการน้ีถือเปนเทคนิค

ใหม ยังไมเปนท่ีแพรหลาย และผูรายงานผานการฝกอบรมการใชเคร่ือง

อัลตราซาวนดชวยนําฉีดยาแลว ดังน้ัน วัตถุประสงคของการศึกษานี้ 

คือรายงานผลการรักษายอนหลังผูปวยขอไหลติดหลังการทําอัลตรา-

ซาวนดชวยนําการฉีดสารนํ้าที่ประกอบดวยยาชา ยาสเตียรอยด และ

น้ําเกลือ เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหลโดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู วาการ

ใชสูตรยาดังกลาวขางตนเริ่มออกฤทธิ์เมื่อใดและผลขางเคียงหลังทํา

หัตถการมีอะไรบาง และเพ่ือนําไปสูการวางแผนทํางานวิจัยใหมีความ

นาถือมากขึ้นในอนาคต และนํามาใชประโยชนเพ่ือรักษาผูปวยโรคไหล

ติดตอไป 

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร 

ผูปวยโรคไหลติดที่มารับการรักษา ณ แผนกผูปวยนอก กลุมงาน

เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี  

เกณฑคัดเขา
• ผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไป

• มีพิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลทั้งแบบขยับเองและชวยขยับลดลง

อยางนอย 30 องศา มากกวาหรือเทากับ 2 ทิศทางการเคล่ือนไหว(3)

• รักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดอยางนอย 1 เดือน แลวระดับความ

ปวด (numeric pain rating scale, NPRS) อยางนอย 4 (ความปวด

ระดับปานกลางขึ้นไป)

• ไดรับการฉีดสารนํ้าที่ประกอบดวย น้ําเกลือ ยาชา และยาสเตีย-

รอยด เพื่อขยายเย่ือหุมขอไหล และพบแพทยเพื่อติดตามผลการรักษา

อยางนอย 3 ครั้ง คือ สัปดาหที่ 1, 5 และ 12-14 หลังการฉีดสารนํ้า

เกณฑคัดออก 
• ผูที่เคยรับการรักษาดวยการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะท่ีเขาขอ

ไหลกอนการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดเพื่อขยายเย่ือหุมขอไหล

• ขอไหลมีความผิดปกติอื่นรวมดวยจากการตรวจดวยเครื่อง

อัลตราซาวนดหรือ MRI เชน เอ็นกลามเน้ือรอบขอไหลฉีกขาด (rotator 

cuff tear), โรคเสนเอ็นกลามเนื้อ biceps brachii, โรคขอตอ acro-

mioclavicular(3) และถุงน ้ําใตกลามเนื้อ (deltoid) อักเสบ

• มีภาวะขอไหลติดยึดโดยเกิดจากพยาธิสภาพอื่นนํามากอน 

(secondary frozen shoulder)  เชน  การอักเสบหรือติดเช้ือ, กระดูกหัก, 

โรคหลอดเลือดสมองท่ีแขนออนแรง และขออักเสบรูมาตอยดเปนตน(3)

• ผูท่ีมีโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไมได, โรคซึมเศรา (ma-

jor depression)

• ผูที่เคยไดรับการรักษาดวยวิธีการดมยาสลบเพ่ือดัดขอไหลหรือ

การสองกลองเพื่อตัดพังผืดหรือเนื้อเยื่อที่ยึดขอไหล 

• หลังทําอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารนํ้า ผูปวยไดรับการบําบัด

ดวยการแพทยทางเลือกเชน ฝงเข็ม นวดแผนไทย เปนตน เพื่อลดปวด

หมายเหตุ การศึกษายอนหลังครั้งนี้เปนการศึกษานํารอง จึงไมได

คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง แตเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยที่ผานเกณฑคัด

เขา-คัดออก เปนระยะเวลา 1 ป

เคร่ืองมือที่ใช

เคร่ืองอัลตราซาวนดยี่หอ GE healthcareรุน LOGIQ e ultra-

sound Pro, B mode, probe 4.5 cm (12L-RS probe)

ขั้นตอนการวิจัย 

หลังจากผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัยใน

มนุษยโรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ YM 

009/2561แลว จึงดําเนินการดังตอไปนี้

1. รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอกของผูปวยโรคขอ

ไหลติด ในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2561 คัดเลือกตาม

เกณฑการคัดเขา-คัดออก
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2. บันทึกขอมูลพื้นฐานของผูปวย การรักษากอนทําหัตถการและ
หลังการทําหัตถการ ไดแก ระดับความปวดที่ผูปวยประเมินและพิสัย
การเคลื่อนไหวขอไหลแบบชวยขยับ (passive range of motion, 
PROMs) ในทานั่ง โดยทาหมุนขอไหลออกและหมุนขอไหลเขาประเมิน
ในแนวต้ังที่ผูทําหัตถการซ่ึงเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมิน

3. บันทึกผลขางเคียงหลังทําหัตถการการทํากายภาพบําบัดที่โรง
พยาบาล กอนและหลังทําหัตถการ (ความถี่  2-5 คร้ังตอสัปดาห) และ
การใชยาแกปวดหรือการรักษารวมอื่น ๆ 

หมายเหตุ การใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารนํ้าและยาสเตีย-
รอยดเพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล (รูปที่ 1) ดังน้ี

1. หลังจากใหขอมูลและผูปวยยินยอมทําหัตถการแพทยตรวจ
อัลตราซาวนดขอไหลและเอ็นกลามเน้ือรอบขอไหลเพ่ือประเมินพยาธิ-
สภาพและโรครวมอื่น ๆ 

2. ผูปวยนอนตะแคงใหขอไหลขางท่ีมีพยาธิสภาพอยูดานบน 
แพทยทําหัตถการดวยเทคนิคปลอดเช้ือ (aseptic technique) รวมกับ
การคลอบหัว probe ดวยถุงพลาสติกที่ผานการทําใหปราศจากเช้ือ
ฉีดยาชาระงับปวดเฉพาะที่บริเวณที่ตองการฉีดสารน้ําดวยรอยละ 

1 ของลิโดเคน 2 มล. ใชอัลตราซาวนดชวยนําหาตําแหนงการฉีดยา

ที่บริเวณดานหลังขอไหล (glenohumeral joint) แลวใชเข็มฉีดยา

ขนาด 22 ความยาว 1.5 นิ้ว ฉดีสารนํ้าที่ประกอบดวย ไตรแอมซิโน

โลน อะเซโทไนด (10:1) 40 มก. ผสมยาชาลิโดเคนความเขมขนรอยละ 

1 ปริมาตร 6 มล. และนํ้าเกลือ 10 มล. รวม 20 มล. โดยคอย ๆ ฉีด

สารน ้ําจนเย่ือหุมขอไหลโปงพอง (capsule distension) และเยื่อหุม

ขอไหลไมมีการฉีกขาด (capsule preserved) ซึ่งสังเกตไดจากภาพ

ที่ปรากฏบนจอเครื่องอัลตราซาวนด(7) หลังจากน้ัน แพทยจึงประเมิน

และบันทึกพิสัยขอไหลแบบชวยขยับ

3. สังเกตอาการผูปวยหลังทําหัตถการ ถาไมมีความผิดปกติ 

กลับบานได โดยแนะนําการประคบเย็นถามีอาการปวดบริเวณทํา

หัตถการ ทั้งนี้ ถามีอาการปวดหลังทําหัตถการ อนุญาตใหผูปวยกินยา

แกปวดเดิมได และยาพาราเชตามอล และแนะนําทากายบริหารขอไหล

การวิเคราะหทางสถิติ 

ใชโปรแกรม SPSS version 22.0  คิดคํานวณคาทางสถิติโดย

1. ขอมูลเชิงปริมาณนําเสนอดวยคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

2. ขอมูลคุณภาพนําเสนอดวยจํานวนและรอยละ 
3. เปรียบเทียบระดับความปวด (NPRS) และ PROMs กอนและ

หลังทําหัตถการ 1 สัปดาห, 5 สัปดาห และ 12-14 สัปดาห ดวย
ตัวแปรเชิงเสนแบบผสม (linear mixed model) เนื่องจากขอมูลมี

การแจกแจงแบบไมปกติ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ p<0.05

ผลการศึกษา

มีผูปวย 20 ราย ผานเกณฑการคัดเขา-คัดออก อายุเฉลี่ย (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 63 (9.9) ป โรคประจําตัวความดันโลหิต
สูง 10 ราย คิดเปนรอยละ 50 เบาหวานที่ควบคุมได 8 ราย คิดเปน
รอยละ 40 ไขมันในโลหิตสูง 6 ราย คิดเปนรอยละ 30 และไมพบโรค
ประจําตัวอ่ืน ๆ  ที่มักพบบอยในผูปวยโรคไหลติด เชน โรคตอมธัยรอยด
เปนพิษ  โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจ (coronary artery disease) 
และโรคภูมิคุมกันทําลายตนเอง (autoimmune disease) ระยะเวลา
เฉลี่ยที่มีอาการ 16.9 (10.6) สัปดาห (ดังตารางที่ 1) ตารางที่  2   แสดง

Figure 1. Ultrasound guided capsular hydrodilatation with corticosteroid injection A) approach, B) aseptic technique used during the injection, and 
C) sonographic view of capsular distension during the injection

(A) (B) (C)

Table 1. Clinical and demographic characteristics of all twenty patients

Characteristics

Age (years)1

Gender, male2

Body mass index (kg/m2)1

63 (9.9)
10 (50)

23.8 (3.7)

Affected shoulder2

Right
Left

9 (45)
11 (55)

Duration of symptoms (weeks)1   
Hypertension2                               
Diabetes2                                    
Dyslipidemia2                                 

16.9 (10.6)
10 (50)
8 (40)
6 (30)

Prior treatment
Physical therapy (sessions)1 
Oral NSAIDs2                         
Oral opioid2                        
Oral muscle relaxant2             

42.2 (23.2)
3 (15)
6 (30)
3 (15)

Post-treatment
Physical therapy (sessions)1 
Oral NSAIDs2

Oral opioid2   
Oral muscle relaxant2

16.6 (6.0)
0 (0)
1 (5)
0 (0)

1Mean (SD),2number (%); NSAIDs, non-steriodal anti-infl ammatory drugs
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ระดับความปวดท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยมีคา
มัธยฐาน (คาตํ่าสุด, คาสูงสุด) ระหวางกอนทําหัตถการคือ 6 (4, 7) 
เปรียบเทียบกับหลังทําหัตถการสัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 5 และสัปดาห
ที่ 12-14 คือ 2 (0, 5), 1 (0, 5 ) และ 0.5 (0, 3) ตามลําดับ สวนพิสัย
การ เคล่ือนไหวขอไหลหลังทําหัตถการสัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 5 และ
สัปดาหที่ 12-14 ในทายกแขนดานหนา (fl exion) กางแขนดานขาง 
(abduction) หมุนขอไหลออก (external rotation) และหมุนขอไหล
เขา (internal rotation) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)

อนึ่ง ระหวางติดตามผลการรักษา พบผูปวย 1 รายรับประทานยา 

ทรามาดอล (tramadol) (50 มก.)  1 เม็ด เวลาปวด (ไมระบุจํานวน) 

เมื่อมาตรวจติดตามที่ 5 สัปดาห และไมพบผลขางเคียง เชนเปนลม

หนามืดติดเช้ือบริเวณท่ีทําหัตถการ กอนเลือดใตผิวหนัง (hematoma), 

กลามเนื้อแขนออนแรง และสีผิวหนังเปล่ียน (skin discoloration)

พบวาผูปวยทุกรายทํากายบริหารเองที่บานตามคําแนะนํา และมา

รับการบําบัดโดยนักกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล โดยเฉล่ีย 16.6 (6.0) 

ครั้ง (ความถี่ประมาณ 2-5 ครั้งตอสัปดาห) และหยุดทํากายภาพบําบัด

ที่โรงพยาบาลเมื่อแพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมินพิสัยขอไหลแลวพบ

วาดีขึ้น ผูปวยสวนใหญหยุดทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลหลังมา

ตรวจติดตามสัปดาหที่ 5 และผูปวยทั้ง 20 ราย มาตรวจติดตามครบ

อยางนอย 3 คร้ัง คือ สัปดาหท่ี 1, 5 และ 12-14 หลังการฉีดสารนํ้า

บทวิจารณ

จากการศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสาร
น้ําและยาสเตียรอยดเพ่ือขยายเยื่อหุมขอไหล โดยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูที่ผานการฝกอบรมการใชเทคนิคนี้แลว พบวาหลังทําหัตถการ
ระดับความปวดลดลงและพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เปน
เพราะโรคไหลติดทําใหขอไหลมีพยาธิสภาพแคบลงและมีพังผืด การ
ฉีดสารน้ําท่ีประกอบดวยยา น้ําเกลือ ยาชา และสเตียรอยด จึงทําให
เยื่อหุมขอไหลขยายตัวและพังผืดถูกทําลาย(11) พิสัยขอจึงเพ่ิมขึ้น สวน
ยาชาชวยลดอาการปวด และยาสเตียรอยดชวยลดกระบวนการอักเสบ 
อาการปวดและลดการสรางพังผืดในขอได(3,8,12) ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา(6,13-14) อน่ึง ไตรแอมซิโนโลน อะเซโท-
ไนด มีระยะเวลาการออกฤทธ์ิที่ 2-3 สัปดาห(3) แตการศึกษาคร้ังนี้พบ
วาอาการปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตั้งแต 1 สัปดาห หลังทํา
หัตถการ และพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลเพิ่มขึ้นในทุกทิศทาง

จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบของ Wu WT และ
คณะ (2017)(8) พบวาการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดเพ่ือขยายเยื่อ

หุมขอไหลเปรียบเทียบกับการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะท่ีเขาขอไหล

เพียงอยางเดียวสามารถลดปวดไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แตการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดชวยเพิ่มพิสัยการหมุนขอไหลออก
ไดมากกวา อยางไรก็ ตามการศึกษาดังกลาวไมไดกําหนดระยะเวลา
การดําเนินโรคอยางชัดเจน เช่ือวาการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดเพื่อ
ขยายเยื่อหุมขอไหลนาจะไดประโยชนในกรณีไหลติดระยะที่ 2 คือ
ระยะขอยึด (frozen phase) ซึ่งผูปวยมีอาการปวดและมีขอไหลติด
มากกวาระยะที่ 1 คือ ระยะเริ่มติดที่ยังมีอาการปวดมาก(14-15) การฉีด
สารนํ้าและยาสเตียรอยดในระยะที่ 1 อาจทําใหผูปวยยิ่งเจ็บมากขึ้น 
การศึกษาคร้ังนี้ผูปวยสวนใหญอยูในระยะที่ 2 เนื่องจากระยะเวลาท่ีมี
อาการมานานประมาณ 16.9 สัปดาห และผูปวยเคยทํากายภาพบําบัด
อยางนอยหนึ่งเดือนแลวอาการไมทุเลา

ที่ผานมามีรายงานวาการฉีดสารน ้ําและยาสเตียรอยดทําใหเยื่อหุม
ขอไหลฉีกขาดบริเวณ subscapularis bursae หรือบริเวณ biceps 
sheath(3) และขณะเยื่อหุมขอฉีกขาด ผูปวยจะมีอาการปวดมาก(16,17) 

ทั้งนี้ มักเกิดจากการฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยดปริมาณมาก ซึ่งบาง
การศึกษาใชถึง 60 มล. ดังนั้น ในเวชปฏิบัติผูวิจัยจึงใชสารนํ้าเพียง 
20 มล. เพื่อลดความเส่ียงตอการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ซึ่งการใชอัลตรา-
ซาวนดนอกจากนําการฉีดสารนํ้าใหถูกตําแหนงแลว ยังชวยแสดงภาพ
อัลตราซาวนดขณะฉีดสารนํ้าท่ีบงช้ีวาเยื่อหุมขอไหลโปงพองโดยไมมี
การฉีกขาด ดังนั้น การถนอมเย่ือหุมขอไหลขณะขยายเยื่อหุมขอ (cap-
sule preserving  hydrodilatation) จึงชวยคงสภาพขอไหลและชวย
ใหโรคไหลติดทุเลาขึ้นเร็วกวา(20,21) และเมื่อเยื่อหุมขอไมฉีกขาด ยา
สเตียรอยดคงอยูในขอไหลนานจึงลดอาการอักเสบและอาการปวดได
ดี(11) อนึ่ง ในการศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดขณะฉีดสารน้ํา
ครั้งนี้ ไมพบเยื่อหุมขอไหลฉีกขาด และดวยการใชสารนํ้าปริมาตรนอย
ผูปวยจึงทนตอความเจ็บปวดได

จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบโดย Lin MT และ
คณะ(22) แนะนําใหใชไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด 40 มก. และมักใช
เปนไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (40:1)(3,14) แตในการศึกษาคร้ังน้ีใช
ยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1) 4 มล. ซึ่งไดปริมาณยา 40 มก. 
เทากัน พบวาสามารถลดอาการปวดและเพ่ิมพิสัยการเคล่ือนไหวขอ
ไหลไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบวาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนดขนาด 
10:1 มีราคาถูกกวาขนาด 40:1 จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชในเวชปฏิบัติ

เปนท่ีนาสังเกตวา การศึกษายอนหลังคร้ังน้ีพบพิสัยการเคล่ือนไหว
ขอไหลเพิ่มขึ้นมากกวางานวิจัยกอนหนา(3,13-14) แตการศึกษาครั้งน้ี พิสัย
การเคล่ือนไหวขอนั้นถูกประเมินโดยการกะดวยสายตา มิไดวัดโดยการ
ใชไมวัดมุม (goniometer) จึงมีโอกาสคลาดเคล่ือนสูง ขอมูลพิสัยขอจึง

มีความนาเช่ือถือนอย จึงอาจสรุปไดเพียงวาพิสัยขอเพ่ิมขึ้นเปนเพราะ

อาการปวดลดลง ผูปวยจึงสามารถทํากายบริหารขยับขอไดมากขึ้น 

Table 2. Median (minimum, maximum) of numeric pain rating scale (NPRS) and passive range of motions (PROMs) baseline and after capsular 
hydrodilatation with a mixture of normal saline, lidocaine and triamcinolone injection at 1 week, 5 weeks and 12-14 weeks

Baseline 1 week 5 weeks 12-14 weeks p-value*

NPRS
PROM - fl exion
PROM - abduction
PROM - external rotation
PROM - internal rotation

6 (4, 7)
150 (90, 170)
150 (90, 170)

45 (0, 90)
2.5 (0, 60)

2 (0, 5)
170 (120, 180)
170 (100, 180)

60 (0, 90)
45 (0, 60)

1 (0, 5)
170 (120, 180)
180 (100, 180)

90 (0, 90)
52.5 (0, 90)

0.5 (0, 3)
180 (120, 180)
180 (120, 180)

90 (45, 90)
60 (30, 90)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

*Statistical analysis with linear mixed model
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โดยหลังทําหัตถการผูปวยไดรับการทํากายภาพบําบัดท่ีโรงพยาบาล

รวมดวยนอกเหนือจากการทํากายบริหารเองท่ีบานตามคําแนะนํา

ของแพทย จากการศึกษาของ Robinson PM และคณะ (2017)(20) ที่

ศึกษาผูปวยโรคไหลติดหลังจากไดรับการฉีดสารน ้ ําและยาสเตียรอยด 
และเปรียบเทียบการทํากายภาพบําบัดโดยนักกายภาพบําบัดและ

การบริหารเองที่บานโดยติดตามท่ี 1 เดือน และ 1 ป พบวา Oxford 

Shoulder Score (OSS) และระดับความปวด visual analog scale 

(VAS) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนการรักษา แตทั้งสองกลุมไมมีความแตก

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการทํากายภาพบําบัดมีความถี่

เพียง 1 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห เทาน้ัน สวนการศึกษา

ยอนหลังครั้งนี้ โดยเฉลี่ยผูปวยมาทํากายภาพบําบัด 2-5 ครั้งตอ

สัปดาห ท้ังน้ี อาจเพราะอาการปวดทุเลา จึงสามารถทนการบําบัดไดมาก

ขึ้น และยังพบวาผูปวยสวนใหญหยุดทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล

ไดในสัปดาหที่ 5 หลังการฉีดสารนํ้า อยางไรก็ตาม พิสัยขอที่เพิ่มขึ้นอาจ

เปนผลจากการฉีดสารนํ้าที่ประกอบดวยนํ้าเกลือ ยาชาและยาสเตีย-

รอยด หรือเปนผลจากการทํากายภาพบําบัด หรือจากทั้งสองอยาง(8) 

อนึ่ง การไมพบผลขางเคียงหลังทําหัตถการ สวนหนึ่งนาจะเกิด

จากการใชอัลตราซาวนดทําใหเห็นตําแหนงเข็มและฉีดยาแมนยํามาก

ขึ้น จากรายงานพบวาการใชอัลตราซาวนดชวยนํามีประสิทธิภาพไม

ตางจาก fl uoroscope ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการฉีดสารน้ําและยา
สเตียรอยดกอนหนานี้ แตอัลตราซาวนดราคาถูกกวาและไมมีกัมตภาพ

รังสี(22) และแพทยสามารถตรวจหาพยาธิสภาพอ่ืน ๆ ของขอไหลได

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษายอนหลังโดยนําขอมูล

จากในเวชระเบียนขณะทําเวชปฏิบัติจริงมาวิเคราะหและไมสามารถ

ควบคุมปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอผลลัพธเชนพิสัยขอได จึงมีเพียง

ระดับความปวดท่ีผูปวยเปนผูประเมินที่นาเช่ือถือได ดังน้ัน ในอนาคต

เพื่อพิสูจนวาการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําและยาสเตีย-

รอยดเพ่ือขยายเย่ือหุมขอไหลชวยเพ่ิมพิสัยขอไหลไดจริง ผูวิจัยสามารถ

นําผลการศึกษาคร้ังนี้มาชวยกําหนดรูปแบบงานวิจัยที่มีความนาเช่ือ

ถือมากขึ้น เชน รูปแบบการวิจัยเปรียบเทียบแบบสุมมีกลุมควบคุม 

และท่ีสําคัญคือปกปดผูประเมินเพื่อลดอคติ โดยกําหนดวิธีการบําบัด

หลังการฉีดสารน ้ ําและยาสเตียรอยดที่ชัดเจน วิธีการวัดพิสัยขอที่ได

มาตรฐาน มีความถูกตองแมนยํา และอาจเพ่ิมการเก็บผลลัพธที่เปน

มาตรฐานเฉพาะ เชน Oxford shoulder score (OSS), shoul-

der pain and disability index scores (SPADI) รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลาติดตามผลที่ 5 สัปดาห ซึ่งเปนขอมูลจากการศึกษายอน

หลังครั้งนี้ นอกจากนี้ อาจศึกษาในผูปวยเฉพาะกลุม เชน ผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองที่มักมีอาการปวดไหลและไหลติดรวมดวย ซึ่งเปน

ผูปวยหลักที่แพทยเวชศาสตรฟนฟูใหการบําบัดรักษา หากการรักษา

ไดผลก็จะเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวยไดเปนอยางมาก

สรุป จากการศึกษายอนหลังจากเวชปฏิบัติโดยแพทยเวชศาสตร

ฟนฟูพบวา การใชอัลตราซาวนดชวยนําฉีดสารนํ้าและยาสเตียรอยด

เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล ดวยสูตรยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด 

(10:1) 4 มล. ผสมยาชาลิโดเคน 6 มล. และนํ้าเกลือ 10 มล. ชวยลด

ระดับความปวดขอไหลของผูปวยโรคขอไหลติดไดตั้งแตสัปดาหแรก

หลังการรักษา และเอื้อใหผูปวยบริหารขอไหลเพื่อเพ่ิมพิสัยขอได
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